
 
 

Zadeva: Zabeležka skupne 27. seje NSVS in PSS z dne 22. junija 2022 

Seja Nacionalnega sveta za demokratično prenovo volilnega sistema (NS-SVS) in 

Programskega sveta Sinteze-KCD (PSS) je potekala med 17 in 18.45 uro v torek 22.6.2022. 

Razprava je potekala po Dnevnem redu: 

   1. Poročilo o strateški seji GL (Glas Ljudstva); 

   2. Priprave na sestanek s predstavniki vlade o spremembi volilnega sistema; 

   3. Poročila o tekočih projektih; 

   4. Tekoče in razno. 

 

Ad 1) Poročilo o strateški seji GL: 

Po uvodnem poročilu I. Svetlika se je razvila živahna razprava, v kateri je bilo poudarjeno 

obžalovanje, da GL ne čuti potrebe po večji organiziranosti, zaradi česar tvega slabšo 

informiranost članov GL, posledično pa morda celo pasivizacijo nekaterih. Prav tako se 

pojavlja dilema, ali bodo res pravočasno oblikovane strokovne skupine za posamezna področja 

dela. Če ne bodo, se lahko na nekaterih vprašanjih dejavnost GL zoži na zasliševalno tehniko 

tipa: »obljubili ste, kaj ste storili«? Tudi notranje usklajevanje okrog posameznih dilem bo težje 

in manj poglobljeno, kar lahko privede do različnih stališč posameznih subjektov »civilne 

družbe«, kar bi znala politika s pridom izkoristiti. 

Kljub naštetim nevarnostim je GL tako pomemben civilnodružbeni pojav, da ga v celoti 

podpiramo. Soglasno je bil sprejet dogovor, da s konstruktivnim sodelovanjem nadaljujemo. 

Ad 2)   2. Priprave na sestanek s predstavniki vlade o spremembi volilnega sistema; 

Dogovorjeno je bilo, da Marc potrdi načrtovani sestanek z državnima sekretarkama (Polak in 

Kociper) dne 7. julija ob 14 uri v prostorih kabineta vlade. Sestanka naj bi se z naše strani 

udeležili: Ciril Ribičič, Rado Bohinc, Ivan Svetlik; Zvone Dragan, Tjaša Zorc in Emil Milan 

Pintar (koordinator). Cilj sestanka je, da vlada čimprej ustanovi delovno skupino, ki bo opravila 

strokovno delo: priprava referendumskega vprašanja (in uskladitev predlogov za 

demokratizacijo volilnega sistema). 

Vsem predvidenim udeležencem sestanka Marc še enkrat posreduje naslednja gradiva: 

- Zadnje pismo predsedniku dr. Golobu; 

- Spisek 24 (25) vprašanj, kjer predlagamo demokratizacijo sedanjega sistema; 

- Predlog referendumskega vprašanja, ki ga pripravi C. Ribičič. 

Ad 3) Poročila o tekočih projektih; 

Razprava o oblikovanju projektov je še enkrat potrdila že sprejet obrazec: 



- Posameznik ali skupina, ki želi organizirati nov projekt, poda ustrezen predlog PSS, ki se 

obravnava na redni seji; 

- Po odobritvi na seji vodja projekta oblikuje projektni team iz članov SINTEZE-KCD 

ali/in drugih strokovnjakov ter pripravi celovit program projekta s cilji, sodelavci in 

časovno dinamiko za razpravo na seji PSS, ki projekt potrdi. 

V tem trenutku sta tako oblikovana dva projekta:  

- Predlog novega volilnega sistema in 

- Demokratizacija upravljanja države oz. depolitizacija kadrovanja (naslov še ni dokončno 

potrjen) v državni upravi, agencijah, zavodih in skladih ter podjetjih v državni lasti. 

Projekt »Regionalizacija Slovenije« je v prvi fazi. Potrjen je kot projekt, ni pa še pripravljen 

njegov program, ni še dokončno oblikovan team in predvidena časovna dinamika. Ko bo 

pripravljen celovit predlog z vsemi temi elementi, ga bo na seji obravnaval in potrdil 

Programski svet. 

Četrti projekt (Vprašanje realizacije 9. člena Ustave ali razmerje med Državo in Cerkvijo) je v 

fazi predloga, pri čemer nekateri smatrajo, da čas za tak projekt ni primeren, drugi pa ga 

zagovarjajo. Odločitev je verjetno močno odvisna od kvalitete projektnega teama, zato čakamo 

na dopolnjen predlog za pripravo takega projekta (T. Zagorc).  

Ad 4) Delovanje med dopusti: 

V juliju in avgustu rednih sestankov ne bomo imeli, se pa vsi člani obvezujemo, da si bomo 

medsebojno posredovali vse relevantne informacije in po potrebi bomo organizirali izreden 

sestanek. 

Zapisnik pripravil: Emil Milan Pintar 

 


